
 

Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN 

Módulo: PROXECTO INTEGRADOR 
(FCT + PROXECTO EN AUTOMOCIÓN) 

 

 

Índice 

1. Identificación da programación ....................................................................... 2 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles ............................................... 3 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non superadas ................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Identificación da programación 

 

CENTRO EDUCATIVO 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOSTELA 2019/2020 

CICLO FORMATIVO 
Código da familia 

profesional Familia profesional Código do ciclo 
formativo Ciclo formativo Grao Réxime 

TMV 
TRANSPORTE E 
MANTEMENTO 
DE VEHÍCULOS 

CSTMV01 AUTOMOCIÓN SUPERIOR 
XERAL-

ORDINARIO 

Código MP/UF Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

 PROXECTO (FCT+PROXECTO EN AUTOMOCIÓN) 2º  245 245 

Profesorado asignado ao módulo FERNANDO SUÁREZ SANDOMINGO 

 

 

ALTERNATIVA Á REALIZACIÓN DA FORMACIÓN EN CENTROS DE  

TRABALLO (F.C.T.) PARA O ALUMNADO DE CICLO SUPERIOR DE 

AUTOMOCIÓN 

 

Considerando que o noso alumnado non vai poder realizar as prácticas de FCT dun xeito 

presencial é polo que elaboramos esta adaptación dos módulos de FCT e Proxecto en 

Automoción nun só modulo de Proxecto Integrador de ámbolos dous citados. Adaptaremos 

os RA propios do módulo de FCT cuxo título de CS de Automoción   aparece establecido polo 

Real Decreto 1796/2008, do 3 de novembro, polo que se establece o título de técnico superior 

en automoción e as súas correspondentes ensinanzas mínimas, e cuxo currículo aparece 

establecido no Decreto 32/2010, do 25 de febreiro, para integralos dentro do desenrolo e 

elaboración do Proxecto 

 

 

 

 

 

 

 



2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

 

 

Tendo en conta que este módulo profesional contribúe a completar as competencias e os 

obxectivos xerais propios deste título que se alcanzaran no centro educativo, ou a desenvolver 

competencias características de difícil consecución nel, e atendendo aos RA’s que se recollen 

no módulo de FCT podemos matizar os seguintes condicionantes con respecto aos seus 

diversos CA’s,: 

RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación coa produción e a 

comercialización das instalacións que monta ou repara. 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 

CA1.1. Identificáronse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área SI 

CA1.2. Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: 

provedores, clientes, sistemas de produción, almacenaxe, etc 
SI 

CA1.3. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso 

produtivo 
SI 

CA1.4. Relacionáronse as competencias dos recursos humanos co desenvolvemento da 

actividade produtiva 
SI 

CA1.5. Interpretouse a importancia de cada elemento da rede no desenvolvemento da 

actividade da empresa 
SI 

CA1.6. Relacionáronse características do mercado, tipo de clientes e provedores, e a súa 

influencia no desenvolvemento da actividade empresarial 
SI 

CA1.7. Identificáronse as canles de comercialización máis frecuentes nesta actividade NON 

CA1.8. Relacionáronse vantaxes e inconvenientes da estrutura da empresa, fronte a outro 

tipo de organizacións empresariais 
SI 

 

Tódolos CA’s concretados para este RA son acadables polos alumnos cos cañecementos 

adquiridos en módulos como Técnicas de Comunicacións e de Relacións, Xestión e Loxística 

ou Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

Debido á falta de experiencia nun proceso productivo real, o CA7 sería máis dificil de 

concretar. 

 

 

 



RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional, 

consonte as características do posto de traballo e procedementos establecidos da 

empresa. 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 
CA2.1. Recoñeceuse e xustificouse: 

– Disposición persoal e temporal que necesita o posto de traballo 

– Actitudes persoais (puntualidade, empatía, etc.) e profesionais (orde, limpeza e 

seguridade necesarias para o posto de traballo, responsabilidade, etc.) 

– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional e 

medidas de protección persoal 

– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional 

– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na 

empresa 

– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito 

laboral 

– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito 

científico e técnico do bo facer profesional 

NON 

CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais para aplicar na 

actividade profesional e os aspectos fundamentais da lei de prevención de riscos laborais 
SÍ 

CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da 

actividade profesional e as normas da empresa 
SÍ 

CA2.4. Mantívose unha actitude clara de respecto polo medio nas actividades 

desenvolvidas e aplicáronse as normas internas e externas vinculadas 
SÍ 

CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a 

área correspondente ao desenvolvemento da actividade 
SÍ 

CA2.6. Interpretáronse e cumpríronse as instrucións recibidas, e responsabilizouse do 

traballo asignado 
SÍ 

CA2.7. Estableceuse unha comunicación e unha relación eficaces coa persoa responsable 

en cada situación, e cos membros do seu equipo, cun trato fluído e correcto 
NON 

CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e informou de calquera cambio, necesidade 

salientable ou imprevisto 
NON 

CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a adaptación aos cambios de tarefas 

asignados no desenvolvemento dos procesos produtivos da empresa, e integrouse nas 

novas funcións 

NON 

CA2.10. Comprometeuse responsablemente na aplicación das normas e dos 

procedementos no desenvolvemento de calquera actividade ou tarefa 
SÍ 

 

A falta de aprendizaxe práctico no mundo laboral real pode ser suplida, en case que tódolos 

CA’s reseñados, por tarefas xa desenroladas nos talleres de electriciade, motores, 

transmisións, carrozaría ou pintura do centro formativo, porque sempre se incide nun aspecto 

básico como é o da seguridade na realización de calquer traballo ou reparación. 

Podería existir algún déficit en apartados dos CA2.1, CA2.6, CA2.7, CA2.8 e CA2.9. 

 

 



RA3. Recibe e entrega vehículos, e mantén relacións comerciais coa clientela, baixo a 

supervisión directa da persoa responsable da área de recepción. 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 
CA3.1. Realizouse o prediagnóstico da avaría, utilizando ou non equipamentos de medida 

e control, en función da información subministrada pola clientela 
SÍ 

CA3.2. Realizáronse taxacións e confeccionáronse orzamentos de reparación SÍ 

CA3.3. Determinouse a área do taller á que corresponda a resolución da avaría SÍ 

CA3.4. Cubriuse a folla de traballo correspondente, onde se determine a data de entrega 

do vehículo en función de cargas de traballo e da capacidade do taller 
SÍ 

CA3.5. Informouse a clientela da situación e do estado dos seus vehículos, así como dos 

custos de reparación, nun tempo adecuado e na forma indicada 
NON 

CA3.6. Efectuáronse os controis que aseguran a realización da reparación e a ausencia de 

deterioracións, así como a limpeza previa á entrega dos vehículos á clientela 
NON 

CA3.7. Atendeuse correctamente a clientela e procurouse a súa satisfacción na entrega dos 

vehículos, e deuse unha boa imaxe da empresa 
SÍ 

CA3.8. Mantívose actualizado o arquivo de clientes e transmitíuselles a información das 

revisións programadas dos seus vehículos 
NON 

 

Neste RA é donde o alumno tería máis difícil suplir con investigación no sector a falta de 

experiencia desenrolada na área de Recepción dun taller, debido á particulariedade desta tarefa 

de atención aos clientes, pese aos coñecementos adquiridos no módulo de Técnicas de 

Comunicacións e de Relacións 

 

RA4. Diagnostica avarías no mantemento de vehículos, verifica as intervencións 

realizadas na reparación e axusta parámetros, en casos necesarios. 

 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 
CA4.1. Seleccionouse a documentación técnica e interpretáronse os parámetros para 

realizar o mantemento do sistema, do conxunto ou do elemento presumible de fallo 
SÍ 

CA4.2. Seleccionáronse os equipamentos, os instrumentos e os aparellos de medida e 

control necesarios para a avaliación das avarías 
SÍ 

CA4.3. Manexáronse os equipamentos de medida e control, e comparáronse os parámetros 

subministrados por eles cos dados en especificacións técnicas 
SÍ 

CA4.4. Diagnosticouse a avaría seguindo unha secuencia lóxica, e determinouse o proceso 

de reparación 
SÍ 

CA4.5. Realizouse o diagnóstico tendo en conta as normas de uso e seguridade, no tempo 

estipulado 
NON 

CA4.6. Confirmouse que os diagnósticos emitidos se axusten ás avarías formuladas SÍ 

CA4.7. Verificouse que as operacións realizadas na reparación se axusten ao 

procedemento seleccionado 
NON 

CA4.8. Verificouse a funcionalidade do equipamento, do sistema ou do vehículo reparado, 

mediante a realización dunha proba final, e axustáronse parámetros, en casos necesarios 
SÍ 

 

 

 



RA5. Realiza o seguimento dos procesos de mantemento de vehículos, para o que elabora 

a súa planificación ou mellora os existentes. 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 
CA5.1. Elaborouse a planificación dos procesos tendo en conta os métodos, os tempos, e a 

operatividade dos equipamentos e das instalacións  
SÍ 

CA5.2. Comprobouse que os tempos de reparación se axusten aos definidos no proceso 

realizando estimacións nas operacións que non estean determinadas 
NON 

CA5.3. Realizáronse gráficas de eficacia, en función dos tempos determinados e 

estimados 
NON 

CA5.4. Estudáronse os tempos improdutivos e tratouse de acurtalos, respectando o 

proceso e tendo en conta a fatiga do persoal 
NON 

CA5.5. Analizouse a información e os medios dispoñibles para o desenvolvemento do 

proceso, e achegáronselle melloras ou mellorouse o novo proceso que se deba implantar 
SÍ 

CA5.6. Definiuse o novo proceso, ou a mellora do existente, e determináronse os medios 

necesarios para o levar a cabo 
NON 

CA5.7. Definíronse as necesidades de formación do persoal sobre o novo método, para 

conseguir os estándares de calidade estipulados e a produtividade requirida 
NON 

 

 

 

 

 

RA6. Realiza procesos completos de reparación de estruturas, seguindo especificacións 

técnicas e baixo a supervisión da persoa responsable da área. 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 
CA6.1. Seleccionouse a documentación técnica necesaria do fabricante do vehículo e dos 

equipamentos e os aparellos que haxa que utilizar no proceso 
SÍ 

CA6.2. Diagnosticouse a deformación mediante a interpretación dos datos subministrados 

polos equipamentos de medida 
SÍ 

CA6.3. Colocouse o vehículo na bancada e realizouse a ancoraxe segundo especificacións 

técnicas de fábrica da bancada 
SÍ 

CA6.4. Colocáronse os tiros e os contratiros tendo en conta a deformación da estrutura e o 

tipo de bancada 
SÍ 

CA6.5. Executouse a secuencia de tiros necesarios levando a estrutura ás súas cotas 

orixinais 
SÍ 

CA6.6. Verificouse que a estrutura recuperara as dimensións e as formas establecidas, e 

que se conservaran as características do material 
SÍ 

 

Nestes 3 RA’s (RA4, RA5 e RA6), e como mencionamos no caso anterior, os alumnos 

difícilmente poderían substituir tódolos coñecementos prácticos e experiencias extraídas das 

prácticas reais levadas a cabo no centro de traballo polos exercicios puntuais que de cada 

materia se desenvolven nos talleres do Politécnico. 

Sí poderían enumerar as distintas fases do desenrolo teórico de diversas actuacións para a 

realización dunha diagnose, reparación ou seguimento de diversas avarías nun vehículo. 

Por elo, en canto a mínimos esixibles, se considerarán máis os coñecementos a seguir nas 

diversas actuacións a realizar que na disposición práctica que estes traballos precisan. 

 

 



RA7. Participa na xestión da área de recambios, tendo en conta as existencias en función 

das variables de compra e venda. 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 
CA7.1. Calculouse o mínimo de existencias, de materiais e de produtos segundo os 

criterios determinados pola empresa (valoración das existencias, viabilidade de vendas, 

etc) 

NON 

CA7.2. Estudáronse as variables de compra (calidade, prezos, prazos de entrega, etc.) e 

elixiuse ou aconsellouse a oferta máis favorable para a empresa 
NON 

CA7.3. Aconsellouse a realización de pedidos no momento acaído NON 

CA7.4. Comprobouse que os albarás coincidan en cantidade e calidade cos produtos 

recibidos, e fixéronse constar as incidencias e as reclamacións 
NON 

CA7.5. Localizouse o emprazamento máis adecuado das pezas e dos materiais, tendo en 

conta a normativa, a rotación de produtos, as características de pezas, etc 
NON 

CA7.6. Levouse un control exhaustivo das entradas e das saídas do almacén, manexando 

soportes da información 
NON 

CA7.7. Realizouse o inventario do almacén tendo en conta as entradas, as saídas, a 

porcentaxe de pezas deterioradas, etc 
NON 

 

A falta dun programa de xestión apropiado, ademáis da estadía nun almacén de recambios, 

nunca se poden substituir cos coñecementos teóricos adquiridos no módulo de Xestión e 

Loxística. 

Polo tanto, estes CA’s non serán considerados como mínimos esixibles. 

 

 

RA8. Aplica as medidas de seguridade persoal e ambiental específicas e particulares da 

empresa que afecten os procesos produtivos. 

Criterios de Avaliación 
Mínimos 

esixibles 
CA8.1. Cumpríronse as normas de seguridade persoais e colectivas no desenvolvemento 

das distintas actividades 
SÍ 

CA8.2. Mantívose a zona de traballo libre de riscos, ordenada e limpa SÍ 

CA8.3. Identificáronse as situacións de risco máis habituais no ámbito de traballo, e 

comunicáronse oportunamente 
SÍ 

CA8.4. Propuxéronse actuacións preventivas e de protección dos riscos máis habituais, 

que permitan diminuír as súas consecuencias 
SÍ 

CA8.5. Informouse dos equipamentos e dos medios de protección ambiental que cumpra 

utilizar, así como dos habitáculos destinados á almacenaxe de produtos contaminantes 
NON 

CA8.6. Coordinou a súa actividade co resto do persoal sobre o que teña influencia ou co 

que teña relación, e informou de calquera cambio, necesidade salientable ou continxencia 
NON 

 

O tema da seguriade, por importante, é moi insistida na realización das variadas tarefas 

levadas a cabo nas prácticas no instituto, tanto na utilización dos EPI’s como o cumprimento 

das normas de seguridade e limpeza. 

 



Sen embargo, aspectos como as medidas de protección colectivas ou as particulares de cada 

centro de traballo, toma de responsabilidades ou particulariedades entre compañeiros ou 

encargados, casos dos CA’s 8.5 e 8.6, non son fáciles de conseguir, e non se consideran como 

mínimos esixibles. 

 

 

En visto do explicitado anteriormente, o alumnado pode atopar información que lle permita 

cumprir cos CA’s incluídos en cada RA, agás aqueles xa mencionados como de difícil 

cumprimento. Por elo, estes criterios serán considerados como mínimos esixibles coas 

particulariedades que podan ter algúns deles, eminentemente prácticos, para realizar de xeito 

teórico neste proxecto. A procura da información será fundamentalmente polos coñecementos 

recollidos nos currículos de cada módulo, pero tamén a través de información dispoñible na 

rede ou bibliografía que lle poida subministrar o equipo docente.  

 

Preténdese con este traballo refundir os dous módulos, FCT e Proxecto, que ten pendente o 

alumnado deste ciclo nun único Proxecto Integrador de ambos. 

 

 

 

 

PROPOSTA PARA Á REALIZACIÓN DO TRABALLO ALTERNATIVO 

PROXECTO INTEGRADOR  (FCT + PROXECTO EN AUTOMOCIÓN) 

 

O director do traballo será o titor do grupo coa colaboración de resto do equipo docente nos 

seus módulos específicos. Éste exercerá de guía e realizará un seguimento quincenal do 

traballo. 

 

O alumno ten que comunicar ao seu director a idea de empresa que pretende desenvolver no 

proxecto, para a súa valoración. 

 

Para obter a cualificación de APTO no módulo de FCT será necesario acadar unha 

valoración igual ou superior a 5 neste Proxecto Integrador. A cualificación do módulo de 

Proxecto será a obtida no Proxecto Integrador. 

 

 

 

 

 



Apartados a tratar no Proxecto Integador (FCT + Proxecto en Automoción) 

Todos os traballos deberán tratar os apartados e subapartados, que en conxunto están  

relacionados cos RA’s e CA’s do módulo de FCT. 

 

1. Ubicación do proxecto e sector produtivo ó que pertence 

 · Presentación e ubicación 

 · Xustificación do proceso productivo no mercado 

 

2. Características do proceso de producción obxecto do proxecto 

 ·  Instalacións 

 · Material. 

 · Recursos humanos 

 

3. Proceso produtivo 

 

 3.1. Descripción dun proceso productivo taller de electricidade 

 · Descrición do proceso. 

 · Diagrama de fluxo do proceso productivo. 

 ·  Materias primas, productos intermedios e productos finais ( para cada un deles 

desenvolverase): 

· Descrición 

· Propiedades 

· Controis para verificar a súa calidade 

 

3.2. Descripción dun proceso productivo taller de motores 

 · Descrición do proceso. 

 · Diagrama de fluxo do proceso productivo. 

 ·  Materias primas, productos intermedios e productos finais ( para cada un deles 

desenvolverase): 

· Descrición 

· Propiedades 

· Controis para verificar a súa calidade 



3.3. Descripción dun proceso productivo taller de transmisións 

 · Descrición do proceso. 

 · Diagrama de fluxo do proceso productivo. 

 ·  Materias primas, productos intermedios e productos finais ( para cada un deles 

desenvolverase): 

· Descrición 

· Propiedades 

· Controis para verificar a súa calidade 

 

3.4. Descripción dun proceso productivo taller de carrozaría 

 · Descrición do proceso. 

 · Diagrama de fluxo do proceso productivo. 

 ·  Materias primas, productos intermedios e productos finais ( para cada un deles 

desenvolverase): 

· Descrición 

· Propiedades 

· Controis para verificar a súa calidade 

 

3.5. Descripción dun proceso productivo taller de pintura 

 · Descrición do proceso. 

 · Diagrama de fluxo do proceso productivo. 

 ·  Materias primas, productos intermedios e productos finais ( para cada un deles 

desenvolverase): 

· Descrición 

· Propiedades 

· Controis para verificar a súa calidade 

 

4.  Datos económicos relativos ao proxecto 

 · Plan de Inversións 

 · Plan de Financiamento 

 ·  Tesourería 

 · Conta de Resultados 

 · Balance económico 



5. Xestión e control de calidade 

 · Normas de calidade no sector productivo 

 · Controis de calidade 

 · Procedementos de control de calidade 

 · Procedementos de clasificación, organización e actualización de documentación técnica 

1 

6. Rexistros do taller 

 · Rexistros de inventario e control de existencias. 

 · Rexistros de informes de traballos realizados. 

 · Rexistros de seguimento das reparacións. 

 · Rexistros de recepción, rexeites e almacenamento de vehículos e recambios. 

 · Informes de resultados 

 

7. Seguridade en cada área de traballo 

 · Riscos en Área de Chapa 

 · Riscos en Área de Pintura 

 · Riscos en Área de Electromecánica 

 · Riscos en Área de Recepción 

 ·  Riscos en Área de Recambios 

 ·  Fichas de seguridade 

 · Lexislación e normativa legal en materia de seguridade 

 · Control ambiental 

 ·  Sinalización 

 · Equipos de protección 

 · Protocolos de seguridade 

 · Procedementos en caso de emerxencia 

 

8. Protección ambiental 

 ·Refugallo de chapas (aceiro, aluminio, ...) 

 ·Refugallo de productos químicos (plásticos, fibras, ...) 

 ·Refugallo de productos químicos (aceites, disolventes, ...) 

 ·Eliminación de verteduras cumprindo coa normativa. 

9. Bibliografía 

10. Achegas 



FORMATO PARA PRESENTACIÓN DO PROXECTO 

 A memoria do proxecto  terá unha portada que conterá a seguinte información: 

Nome do centro e titulación: 

CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO 

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN 

Departamento: 

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS 

Título do proxecto: 

Nome d@ alumn@: 

Curso académico:  

              2.019 - 20 

 

A redacción do proxecto poderá ser realizada en galego ou en castelán. 

O proxecto contará con índice de capítulos, seccións, achegas…, todo el, paxinado. 

Para todo o documento, agás os planos, utilizarase papel branco UNE A4 (210x297).   

As marxes estarán comprendidas entre un mínimo de 25 mm e un máximo de 35 mm. 

Recomendase que a marxe esquerdo sexa o maior. 

Cada apartado e subapartado irá  simplemente numerado  seguindo o sistema decimal, 1;1.1, 

1.2, … e en negriña. 

Non é necesario sangrar o texto, respecto á numeración de capítulos e apartados. 

O tipo de letra para o texto normal será Arial, de tamaño 11 ou 12, xustificado. O interliñado 

será de 1,5. 

Todas as páxinas, agás a portada, deberán ir paxinadas na súa esquina inferior dereita, 

exemplo 5/90. 



A maquetación do proxecto poderá ser en espiral ou encadernada (plan libro). 

Unha semana , ao menos, antes da data fixada para a exposición, farase entrega ao titor 

dunha copia do mesmo, tanto en papel como en formato dixital. Tamén se entregará 

unha copia no formato (tipo PowerPoint) a utilizar nos 20 minutos de exposición. 

 

 

Exposición e defensa do proxecto 

O titor comunicaralle ao alumnado a data, hora e lugar concretos da exposición e defensa 

pública do Proxecto diante dos membros avaliadores do equipo docente. 

A exposición, de forma xeral,  terá as seguintes partes: 

           1)    Introdución 

 Presentación do proxecto 

 Xustificación da elección dese proxecto  

           2)  Desenvolvemento 

 Explicación concisa do proxecto 

           3)  Conclusión 

 Innovación, vantaxes e limitacións do proxecto 

    

A exposición: 

 Realizarase mediante unha presentación do/a alumno/a que durará un máximo 

de 20 minutos 

 Poderá utilizar un ordenador con proxector, internet, encerado ou maquetas 

 

 

 



Criterios de cualificación 

 

O módulo de proxecto / FCT avaliarase coas seguintes proporcións: 

 

 20% de reunións de seguimento. Avaliación que realizará o director do proxecto en 

base ás notas individuais das diferentes reunións planificadas. Calcularase a nota da 

media aritmética das notas das reunións. 

 

 40% traballo da memoria. A nota calcularase da media aritmética do equipo docente. 

Eliminaranse a nota superior e inferior se houbese unha diferenza  de tres puntos entre 

elas.  

 

 40% exposición do proxecto. A nota calcularase da media aritmética do equipo 

docente. Eliminaranse a nota superior e inferior se houbese unha diferenza  de tres 

puntos entre elas.  

 

Vanse utilizar utilizar as seguintes táboas e rúbricas: 

 

CUALIFICACIÓN DAS REUNIÓNS DE SEGUIMENTO 

ALUMNO/A 

ASISTE ÁS REUNION 

PLANIFICADAS 

REALIZACIÓN DA PARTE 

DO PROXECTO 

PLANIFICADO NOTA 

SI NON SI NON 

      

 

 

 

 

 



 

CUALIFICACIÓN DA MEMORIA DO MÓDULO DE PROXECTO/FCT 

ALUMNO/A: 

 BEN REGULAR MAL PUNTUACIÓN 

CONTIDO: 
DESENVOLVEMENTO 

A memoria presenta un 
todos os apartados 
solicitados e estes están 
desenvoltos nunha 
secuencia lóxica que facilita 
a súa lectura. 
 

1 PUNTO 

Faltan por tratar hasta tres 
apartados, ou ben estando 
todos o traballo non está 
desenvolvido nunha 
secuencia lóxica dificultando 
a lectura do mesmo. 

0,5 PUNTOS 

Faltan máis de tres 
apartados e/ou os demais 
non seguen unha secuencia 
lóxica. 
 
 
 
 

0 PUNTOS 

 

CONTIDO: 
CALIDADE DA 
INFORMACIÓN 

A información que se da na 
memoria ten rigor científico, 
e a cantidade correspóndese 
ao que se espera en cada un 
dos apartados. 
 
 
 

2 PUNTOS 

En xeral, a memoria ten rigor 
científico, aínda que contén 
uns poucos erros pouco 
importantes e/ou omisión de 
conceptos importantes e hai 
apartados nos que a 
información non é suficiente. 

1 PUNTO 

A información subministrada 
no traballo, é escasa,  
irrelevante e non presenta 
rigor científico algún. 
 
 
 
 

0 PUNTOS 

 

CONTIDO: 
CREATIVIDADE E 
INNOVACIÓN 

O proxecto contén moitos 
detalles creativos que o 
apartan do que se fai 
habitualmente nos 
laboratorios de control da 
calidade e empresas 
relacionadas. 

3 PUNTOS 

O proxecto contén algún 
detalle creativo modificando 
lixeiramente o que se fai nos 
laboratorios de control de 
calidade e empresas 
relacionadas. 
 

1,5 PUNTOS 

O proxecto non contén 
detalles creativos nin é 
innovador. 
 
 
 
 
 

0 PUNTOS 

 

CONTIDO: 
VIABILIDADE 

O proxecto é totalmente 
viable na forma en que está 
planeado. 
 

1 PUNTO 

Existe algún punto no 
proxecto que non se planeou 
ben, facendo perigar a 
viabilidade do mesmo. 

0,5 PUNTOS 

O planeamento do proxecto 
é irreal, e polo tanto non é 
viable. 
 

0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
INDICE 

A memoria presenta un 
índice completo con 
números de páxina que 
facilitan a busca de 
información dentro da 
memoria. 

0,5 PUNTOS 

A memoria presenta un 
índice pero este non está 
completo ou non ten 
números de páxina, 
dificultando a busca de 
información. 

0,25 PUNTOS 

A memoria non ten índice. 
 
 
 
 

0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
FORMATO 

A memoria cumpre con 
todos os requisitos de 
formato solicitados 

0,5 PUNTOS 

Algún dos requisitos de 
formato solicitados non foi 
atendido. 

0,25 PUNTOS 

A memoria non cumpre cos 
requisitos de formato 
solicitados. 

0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
REDACCIÓN 

O traballo está ben 
redactado,non contén faltas 
de ortografía e presenta un 
vocabulario preciso e 
adecuado.  

1 PUNTO 

Existen algunhas faltas de 
ortografía ou puntuación na 
memoria e/ou o vocabulario 
non é preciso e adecuado. 
 

0,25 PUNTOS 

A redacción non é boa, 
presenta numerosas faltas 
de ortografía e o vocabulario 
empregado non é adecuado. 

0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
IMAXES E 
ESQUEMAS 

A memoria presenta 
suficientes esquemas que 
engaden entendemento ao 
tema cando se precisa. 
 
 

0,5 PUNTOS 

Bótanse en falta diagramas e 
esquemas que axuden a 
entender algún dos 
apartados, ou ben os que hai 
non son axeitados. 
 

0,25 PUNTOS 

Os diagramas e esquemas 
que contén a memoria 
teñen unha función de 
recheo e non cumpren a 
función de axudar a 
entender o tema. 

0 PUNTOS 

 

PRESENTACIÓN: 
BIBLIOGRAFÍA 

Existe un apartado de 
bibliografía onde figuran 
todas as fontes empregadas 
no formato axeitado. 

0,5 PUNTOS 

Existe un apartado de 
bibliografía, pero faltan 
algunhas fontes ou ben o 
formato das mesmas non é 
adecuado. 

0,25 PUNTOS 

Non hai apartado de 
bibliografía 

 
 
 

0 PUNTOS 

 

NOTA: 
 

 

 



 

CUALIFICACIÓN DA PRESENTACIÓN E DEFENSA DO PROXECTO/FCT 

ALUMNO/A: 

 BEN REGULAR MAL PUNTUACIÓN 

SUSCITA E MANTÉN A 
ATENCIÓN? 

A explicación é clara e 
concisa. 
 

1 PUNTO 

A explicación queda clara 
agás nalgúns puntos.  

0,5 PUNTOS 

Non, a explicación do 
contido non queda clara. 

0 PUNTOS 

 

ADAPTASE AO TEMPO 
ESTABLECIDO? 

Si  
 
 

0,5 PUNTOS 

Non  (x pouco) 
 
 

0,25 PUNTOS 

Non (x moito) 
 
 

0 PUNTOS 

 

PREPAROUSE 
CORRECTAMENTE? 

Exprésase coas súas 
palabras a maior parte do 
tempo aínda que le algo 

1 PUNTO 

Le a maior parte e algo 
expresa coas súas 
palabras. 
 

0,5 PUNTOS 

Le sempre de follas, 
fichas e/ou presentación. 
 

0 PUNTOS 

 

ESTÁ BEN 
ESTRUTURADA? 

presentación  
desenvolvemento  
conclusión 

1 PUNTO 

Non hai conclusión. 
 
 

0,5 PUNTOS 

Non se axusta a ningún 
esquema. 
 

0 PUNTOS 

 

AXÚSTASE AO TEMA 
TRATADO? 

Si 
 

0,5 PUNTOS 

Divaga un pouco. 
 

0,25 PUNTOS 

Non ten nada que ver co 
tema 

0 PUNTOS 

 

TEN RIGOR 
ACADÉMICO? 

O contido é correcto 
 
 

1 PUNTO 

O contido é correcto na 
súa maior parte pero hai 
erros 

0,25 PUNTOS 

O contido non é correcto 
ou ten moitos erros 

0 PUNTOS 

 

MATERIAIS DE APOIO: 
DESEÑO 

O deseño é atractivo e hai 
pouco texto 
 
 
 

1 PUNTO 

Nalgunhas diapositivas hai 
moito texto 
 
 
 

0,25 PUNTOS 

O deseño non é atractivo 
porque en case todas as 
diapositivas hai moito 
texto 

0 PUNTOS 

 

MATERIAIS DE APOIO: 
INTEGRACIÓN 

Serven de apoio á 
explicación  

1 PUNTO 

Algúns non aportan nada. 
0,5 PUNTOS 

Non engaden nada á 
explicación 

0 PUNTOS 

 

RESPOSTA ÁS 
CUESTIÓNS 
SUSCITADAS? 

Si, sabe argumentar. 
 
 

2 PUNTOS 

Non é capaz de responder 
a algunhas preguntas. 

1 PUNTO 

Non sabe que responder 
a maioría das preguntas 

0 PUNTOS 

 

CAPACIDADE DE 
SÍNTESE? 

Si, a presentación reflicte o 
proxecto. 
 
 

1 PUNTO 

Hai algunha parte do 
proxecto que non figura. 
 
 

0,5 PUNTOS 

Non, unha parte 
importante do proxecto 
non aparece na 
exposición 

0 PUNTOS 

 

 

NOTA: 
 

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN FINAL DO MÓDULO  FCT + PROXECTO 

ALUMNO/A 
SEGUIMENTO 

(20%) 
MEMORIA 

(40%) 
EXPOSICIÓN 

(40%) 
NOTA 
FINAL 

     



Non se fará a media, se algún dos apartados presenta unha nota inferior a 2 puntos, 

considerando o módulo non superado. 

 

Non entregar o proxecto na data prevista ou non realizar a exposición e defensa do mesmo, 

salvo causa extraordinaria debidamente xustificada, será suficiente para suspender o 

módulo. 

 

Para obter a cualificación de APTO no módulo de FCT será necesario acadar unha 

valoración igual ou superior a 5 na cualificación final, obtida tal como figura na táboa 

anterior. A cualificación do módulo de Proxecto será a nota numérica resultante da devandita 

táboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

 

 

No caso de que algún alumno suspenda o módulo: 

 

a. Por non presentar o proxecto no tempo e nas datas acordadas → deberá elaborar 

un proxecto que se axuste ós mínimos esixibles para a seguinte convocatoria de 

avaliación extraordinaria. 

 

b. Por non cumprir os mínimos esixibles →  deberá elaborar un novo proxecto que se 

axuste ó programado nos mínimos esixibles e presentalo na próxima convocatoria de 

avaliación extraordinaria. 

 

 

c. Por non realizar a exposición e defensa do proxecto → deberá defender o 

proxecto na seguinte convocatoria de avaliación extraordinaria. 

 

 


